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Kære medlem af Lejre Lærerforening  
  
Tak for en god generalforsamling. 
Desværre var vi ikke så mange, men 
det slår os ikke ud. Vi vender tilbage i 
2024.  
Vi har haft lønforhandling med Lejre 
Kommune, og det er gået rigtig godt. 
Vi fik mere i løn til 
børnehaveklasselederne.  
Det er lidt tungere når vi taler 
arbejdstid med kommunen, men vi 
arbejder på at få nogle forbedringer i 
vores aftale.  
Efter påske begynder en større 
medlemsinvolvering omkring OK-24, 
og det håber jeg I er klar til at deltage 
i.  
  
Jeg ønsker alle en rigtig god påske.  
  
Denne kredsinformation vil primært 
dreje sig om:  
 

• Generalforsamling  

• Lønforhandling  

• Arbejdstid  

• OK 24  

• Store Bededag  

• Udflytterkontor  
 

Generalforsamling 2023  
 
På årets generalforsamling var der 25 deltagere. Der var en 
god debat om den mundtlige beretning og om de udtalelser 
som kredsstyrelsen havde fremlagt.  
Der kom nogle gode ændringsforslag til udtalelserne, som I 
har fået fra jeres tillidsrepræsentant. De kan findes på 
kredsens hjemmeside.  
På Roskilde Dagblads hjemmeside kan i læse omtalen af 
generalforsamlingen.  
 
Omtale af generalforsamling  
Kredsens kasserer Helle Brinch Larsen fremlagde et flot 
regnskab, som viste et overskud på 121.000 kr.  
Budgettet for 2023 viser et underskud på ca. 43.000 kr.  
  
Næste års generalforsamling er mandag d. 11. marts 2024  
  

Lønforhandling  
Kredsstyrelsen besluttede tidligere på året, at det var 
forhøjelse af grundlønnen for børnehaveklasselederne der 
skulle satses på. Lejre Lærerforening havde foreslået 2 
løntrin, så børnehaveklasselederne ville begynde på løntrin 
30 og slutte på løntrin 39 efter 12 år.  
  
Det ville Lejre Kommune gerne være med til. De 2 løntrin 
gives bl.a. for at samarbejdet mellem overgang fra 
børnehave til børnehaveklasse styrkes, men også et øget 
samarbejde mellem børnehaveklasselederne og 
pædagogerne i børnehaven  
Det betyder følgende lønstigning pr. måned  
Nyansat 896,83 kr., efter 4 år 950,17 kr., efter 8 år 987,58 
kr. efter 12 år 1.102,33 kr.  
 

 

https://www.sn.dk/lejre-kommune/nu-skal-der-mobiliseres-for-at-tiltraekke-flere-nye-laerere/


 

 

 

 

 

Arbejdstid Store bededag 

Lejre Lærerforening foreslog Lejre Kommune at tiden til 
forberedelse deles op i to puljer:  
Individuel forberedelse og fælles forberedelse, så 
individuel forberedelse blev halvdelen af den 
undervisningstid der stod på opgaveoversigten.  
Fælles forberedelse skulle aftales ude på skolerne i 
skoleplanen.  
  
Vi kunne ikke blive enige om dette forslag, så 
forberedelsestiden er som den har været hidtil.  
 

Folketinget har besluttet at Store Bededag skal være en 
almindelig arbejdsdag fra 1. januar 2024.  
Der er lige nu stor usikkerhed om, det betyder at 
arbejdstiden skal øges med 7,4 time. Hvis arbejdstiden 
øges med en 7,4 time, så skal man have et 
kompensationstillæg på 0,45 % af årslønnen.  
Lejre Lærerforening er i dialog med Lejre Kommune om 
hvilken betydning afskaffelsen af Store Bededag har.  
Så snart der en afklaring vil alle få besked.  
 

OK 24 Udflytterkontor 

Til efteråret begynder de indledende møder om OK-24. 
Danmarks Lærerforening skal på kongressen opstille 
vores krav til forhandlingerne, som skal koordineres 
med de andre faglige organisationer.  
Foreningen har besluttet at laven en bred 
medlemsinvolvering i forbindelse med kravopstillingen. 
Derfor vil der i perioden 17. april til 17. maj blive afholdt 
klubmøder, hvor I får mulighed for at komme med jeres 
input. Hvad er det vi skal gå efter, og hvad er vigtigst? Vi 
drøfter sikring af reallønnen, kompetencefond, central 
arbejdstidsaftale, bedre arbejdsvilkår mm.  
  
For at foreningen står stærkt i forhandlingerne, er det 
vigtig, at vi har et godt fundament at stå på, ved at så 
mange af jer deltager i disse møder.  
  
Foreningen centralt planlægger fire medlemsmøder, der 
livestreames. Der udsendes mere information om 
møderne på et senere tidspunkt.  
  
Møderne finder sted på følgende tidspunkter:  
  
17. april 2023 kl. 17.00 - 19.00 på Sinatur Storebælt i 
Nyborg  
2. maj 2023 kl. 18.30 - 20.30 på Vingsted Hotel og 
Konference i Bredsten  
3. maj 2023 kl. 17.00 - 19.00 på Aab Konference i 
Aalborg  
10. maj 2023 kl. 17.00 - 19.00 på MBK i København  

Udflytterkontoret var en succes. Vi fik talt med flere 
lærere og børnehaveklasseledere om mange forskellige 
fagpolitiske temaer.  
Kredskontoret vil i april/maj måned evaluere tiltaget, og 
beslutte om det skal gentages.  
 

Vind 2 flasker vin! 
 
Deltag i lodtrækningen om 2 flasker vin. Skriv en mail til 
ajen@dlf.org og fortæl, hvor meget en 
børnehaveklasseleder med 12 års anciennitet er steget i 
løn om måneden. Deadline 31.3. 
 
 
Per Brickmann, formand 
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